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  مقدمة

  بنال �� � ا�احثk ما أل� العباس شمس اoين أ�د 
�
ه) من �8K4ن (تَخل

ة من األخبار واfقول ال� ضاعت قيمة � تراثنا اإلسال�، فقد حفظ fا ب�تابه �ل
 �صادرها، و�م يصلنا منها �ء.

، وافيةً  ت شهرتُه عن ال/�ة � تر�ةً وألن ابن خل�ن من ا�شهرة بم�ن، فقد غط� 
 
ً

 من ا,تقدمk � ذيوع صيته، وقد كنُت أروُم َ�َْع ُمَقي�داتِه ح  وقفُت عليها تعوxال
اهللا،  وذكر فيه أن ابن خل�ن ترجم fفسه � � كتاب لعبد ا�سالم هارون ر�ه 

َمْن ُعِ¦َ ب/�ته أمثال ا�ون§¦  ل¥ وهذه ا,واضع ¤ا فات جُ  ،�واضع متفرقة من كتابه
)m58وا©ه¨ (ت ،(هmrKت) ه)، وا�صفديm8r(تهه�ع تر�من هنا عزمُت �  . 

ة ®م عبد ا�سالم هارون، وحينها ت�k ¬ صح� من خالل كتابه، فقرأُت ا�كتاب »ه، 
أيضا ، ومن ذ�ك � تر�ته �م ينص عليهم أحدٌ �  شيوٍخ  ثمانيةَ  هف�ن ¤ا استخرجتُ 

  � أثناء هذا ا�حث. بذكرهم ُت ا تفردستة وعOون صاحبً 

�م أنقل ما قا� م/ِ�وه dشأن اسمه وو�م أورد هنا غ| ما ذكره هو عن نفسه، 
ا ¤ا يتعلق 7ياته وشيوخه ا ندر؛ و�ك¦ �م أغفل ش§ئً و�وoه ووفاته ومناصبه إال م

 ومقروءاته وأصحابه وأسفاره ¤ا نقله هو � كتابه ا�وفيات.

� أو ثالثة kه ووفاته وشيخoيه �م يذكروا سوى �و�ثم  ،وقد وجدُت أن م/ِ
 
�

م ا�شام عO سkP، ثم عز� سبع سkP، ثم عودته إb منصبه، ث ه قضاءَ يذكرون تو�
ذكروا أصحابه، ©ا �عت شيوخه وأصحابه وا�وقائع ال� ي �م عز� إb أن تو¸، �كنهم

 ُت وْ حUها، وا�طوط ال� رآها، وا«نائز ال� شهدها، وأرجو أن أºون بهذا قد جلَ 
  ا ¤ا ¾ن ُمَغي�بًا عنا، واهللا ا,وفق �لصواب.ش§ئً 
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  بن خلJ:نا

- �-  

  سLته

�رتبًا إياها ترت§بًا  ا,صادرن خل�ن ال� �م تذكر � فوائت تر�ة ابسأÀد هنا 
  زمنيÃا � ا�سنوات، وÂ تتضمن �وoه وÁشأته وس|ته ورحالته، وغ| ذ�ك.

  
  ]IC – +CI+ا
سنوات ا�رصودة [

  هIC+سنة 
فقال: (و�وoي يوم ا�م§س بعد صالة العÄ حادي فيها ¾ن �وoه وÁشأته، 
ان وستمائة بمدينة إر:ل، بمدرسة سلطانها ا,لك ا,عظم عO شهر ر:يع اآلخر سنة ثم

(bين ر�هما اهللا تعاoن اxين بن زoمظفر ا)4( .  

  هI�+سنة 
َل إجازةً  ، �Ç � �وoه Æمان، وفيها:اصبيÃ  ¾ن 3 هذه ا
سنة: من زxنب  حص�

  .)5(ئة)فقال: (وfا منها إجازة كتََتَْها � بعض شهور سنة عO وستمابنت ا�شعري 
ل أخرى من أ� اÌسن ا,ؤxد رÊ اoين بن Mمد الطوÉ  :أيًضا وفيها حص�

ه)، ذكرها � معرض تر�ته � فقال: (وfا منه إجازة كتبها من خراسان 84m(ت
  .)J(باستدÆء ا�واo ر�ه اهللا تعاb � �ادى اآلخرة سنة عO وستمائة)

                                                      

  .Jrr-Jrs/5ا�وفيات  )4(
  .Jrr/5ا�وفيات  )5(
)J(   ا�وفياتs/Jrs. 
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  هC�+سنة 

أل� الÎVت  ْت ما يزال � إر:َل، فقد قال � حادثة وقع¾ن م/َ�ُنا  3 هذه ا
سنة:
oف اÐ 8ين ابن ا,ستو¸ (تJmبإر:ل (ه Òلب ظ¦ أن ذ�ك ¾ن � سنة ثماÓو) :

  .)4(عOة وستمائة، وأذكر القضية وأنا يومئذ صغ|)

+سنة Iه  

�ء من (وقد جرى � زم¦ إر:َل بعُد؛ إذ قال: �م يVح م/َ�ُنا  3 هذه ا
سنة:
هذا يليق أن أحكيه ههنا، وذاك أنه ¾ن عندنا بمدينة إر:ل ُمَغنÕ �وصوٌف باÌذق 

� قبل سنة ا�شجاع جxVل بن األواÒ، فحU سماÆً  :واإلجادة � صنعة الغناء يقال 
عxOن وستمائة، فإن¦ أذكر ا�واقعة وأنا صغ|، وأهØ وغ|هم يتحدثون بها � 

  نا.منها � ما يهم¥  اقتÄنا طوxلة، وÂ ح�ية )5(وقتها)

  ه�+سنة 

فقال: (سمعُت سمع ابن خل�ن صحيح ا�خاري بمدينة إر:ل  3 هذه ا
سنة:
صحيَح ا�خاري بمدينة إر:ل � بعض شهور سنة إحدى وعxOن وستمائة � ا�شيخ 

  .)J(ا�صالح أ� جعفر Mمد بن هبة اهللا بن ا�ُمكرم بن عبد اهللا ا�صو¸ ا�غدادي)

+سنة Gه  

: (وÎن عن نفسه فقال ¾ن أبو العباس ما يزال بإر:ل كما ذكر هو 3 هذه ا
سنة:
قد جاءنا وÚن � بالدنا � سنة ثالث وعxOن وستمائة ا�شيخ �ال اoين أبو ا,ظفر 

                                                      

  .¿r/4rا�وفيات  )4(
  .J4m/4ا�وفيات  )5(
)J(   ا�وفياتJ/558.  
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عبد ا�ر�ن بن Mمد ا,عروف بابن ا�سPيP|ة ا�واسطي، وÎن من أعيان شعراء عÄه، 
ِر�xة)ونزل عندنا ب   .)4(ا,درسة ا�ُمَظف�

و¸ ذ�ك ه) 8JIا,حاسن Mمد بن نÄ ا,عروف بابن Üُنkٍَْ (ت رأى أبا فيها:و
: (ولقد رأيته بمدينة إر:َل � سنة ثالث وعxOن وستمائة، و�م آخذ عنه يقول
  .)5(ش§ئا)

+سنة Fه  

األفاضل  : (وأخNV بعُض فقال أيًضا ¾ن ما يزال بمدينة إر:ل 3 هذه ا
سنة:
  .)J(بمدينة إر:َل � سنة Ýس وعxOن وستمائة)

: (ولقد جاءنا ا�شيخ أث| اoين ا,فضل بن عمر بن ا,فضل وقال � �وطن آخر
 bصانيف ا,شهورة، من ا,وصل إÞج واxعليقة � ا�الف وا�زÞاألبهري صاحب ا

ة، ونزل بدار إر:ل � سنة ست وعxOن وستمائة، وقبلها � Ýس وعxOن وستمائ
  .)r(اÌديث)

  ه++سنة 

  :من ذ�ك، ماكثًا � إر:ل، وفيها سمع بعض ا�كتب أيًضا بß 3 هذه ا
سنة:

                                                      

  .4/54sا�وفيات  )4(
  .s/4sا�وفيات  )5(
)J(  8/45ا�وفياتr.  
)r(  ا�وفياتs/J4J.  



 

 

- 45 -

أل� ا�طاب عمر بن اÌسن، ا,شهور بابن ِدْحيََة  اÞنوxر � �وo ا�àاج ا,ن|
: (وسمعنا Úن ا�كتاب � مظفر اoين � شعبان سنة ست وعxOن فقال ه)8JJ(ت
  .)4(تمائة)وس

قال � تر�ة أ� âã ع§á بن سنجر اإلر:Ø ا,عروف خرج من إر:ل ف وفيها:
ه): (وäنُت خرجُت من إر:ل � أواخر شهر ر�ضاَن سنة ست 8J5باÌاجري (ت

  .)5(وعxOن وستمائة وهو معتقل بقلعتها أل�ر يطول Ðحه)

ه): (ولقد رأيته ¿�8J تر�ة كمال اoين بن يوÁس (ت فقال ،زار ا,وصل وفيها:
با,وصل � شهر ر�ضان سنة ست وعxOن وستمائة، وترددت إ�ه دفعات عديدة، �َِما 

ة األºيدة، و�م يتفق ¬ األخذ عنه ¾ن ب§نه و:k ا�واo ر�ه اهللا من ا,ؤاÁسة وا,ود� 
  .)J(لعدم اإلقامة وÀعة اÌرäة إb ا�شام)

نة ا,وصل � شهر ر�ضان سنة ست وقال كذ�ك: (وأÁشدÒ بعض األدباء بمدي
  . )r(وعxOن وستمائة)

ه وفيها: و¸ ذ�ك قبَل ا�سابق فاجتاز 7ران،  إb ا�شام حسب ما ورد � اfص�  توج�
: (واجåت 7ران � شوال سنة ست وعxOن وستمائة، وا,لك ا���ل مقيم بها يقول

  .)s(بعساكر اoيار ا,xÄة)

                                                      

  .4/545 ا�وفيات )4(
  .J/sIJا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتs/J44.  
)r(  ا�وفياتm/¿K.  
)s(  ا�وفياتs/K4.  
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ه) بمدينة 88Jث| اoين ا,فضل بن عمر األبهري (تَدرََس � ا�شيخ أ وفيها:
(ولقد جاءنا ا�شيُخ أثُ| اoين ا,فضُل بن عمر ابن ا,فضل األبهري  :قالفإر:ل، 

صاحب اÞعليقة � ا�الف وا�زxج واÞصانيف ا,شهورة، من ا,وصل إb إر:ل � 
بدار اÌديث، سنة ست وعxOن وستمائة، وقبلها � Ýس وعxOن وستمائة، ونزل 

  .)4(وäنت أشتغل عليه ædء من ا�الف)

ه) 8rJذكر هذا � تر�ة ابن يع§ش (ت وقد ا �لعلم، طلبً  ؛رحل إb حلب :وفيها
فقال: (و,ا وصلُت إb حلب �الشتغال بالعلم ا�xOف، وÎن دخوè إ�ها يوم 

ونة �ستهل ذي القعدة سنة ست وعxOن وستمائة، وÂ إذ ذاك �شح ،اéالثاء
  .)5(بالعلماء وا,شتغلk، وÎن ا�شيخ �وفق اoين ا,ذكور شيَخ ا«ماعة � األدب)

قال: فه)، 8JIعز اoين ابن األث| ا«زري اÌافظ ا,ؤرخ (ت لß ا�شيخ وفيها:
(و,ا وصلت إb حلب أواخر سنة ست وعxOن وستمائة، ¾ن عز اoين ا,ذكور 

وا� شهاب اoين ُطْغرxل ا�ادم أتابك ا,لك مقيما بها � صورة ا�ضيف عند الط
العزxز ابن ا,لك الظاهر صاحب حلب، [...] فاجتمعُت به فوجدتُه رجال �كم�ال � 

 ْ   . )J(إ�ه) دادَ الفضائل وäرم األخالق وìäة اÞواضع، فالَزْمُت ال/�

+سنة Hه  

م 3 هذه ا
سنة:
¥
يع§ش، وختمه � ه) � ابن J¿5ِع البن ج¦ (تقرأ كتاب ا�ل

: (وابتدأت ب�تاب ا�لمع البن ج¦، فقرأت عليه معظمها مع سماí ، فقالغ|ه

                                                      

  .s/J4Jا�وفيات  )4(
  .m/rKا�وفيات   )5(
)J(  ا�وفياتJ/Jr¿.  
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oروس ا«ماعة اÌاxîن، وذ�ك � أواخر سنة سبع وعxOن، وما أتممتها إال � 
  .)4(غ|ه لعذر اقتÇ ذ�ك)

+سنة Cه  

ا Æد من نف ا©اآلتردد �رة أخرى إb عز اoين ابن األث|  3 هذه ا
سنة: كر �م�
 bد إÆ ن، ثمxOد�شق � أثناء سنة سبع وع bحلب، قال: (ثم إنه سافر إ bد�شق إ

  .)5(حلب � أثناء سنة ثمان وعxOن، فجرxُت معه � Æدة ال/داد وا,الزمة)

  هG+سنة 

م/َ�نا � حلب يطلب العلم، فقال � تر�ة أ� سليمان  �كث 3 هذه ا
سنة:
� �لة اÞاسع من صفر  )J(ه): (وتو¸ � اِ�َ|ةِ 8J5عروف با,لك ا�زاهر (تداود، ا,

  .)r(سنة اثPتk وثالثk وستمائة، وäنُت 7لَب وقد وصل نعيُه إ�ها)

عمرو عثمان ابن  � تر�ة أ� قال انتقل إb د�شق � طلب العلم، فقد وفيها:
ل سنة اثPتk وثالثk وستمائة، : (وقَِدْمُت عليه � أوائل شواه)8rJا�صالح (ت

  .)s(وأقمُت عنده بد�شق �الزم االشتغال مدة سنة)

  هGG+سنة 

                                                      

  .m/rKا�وفيات  )4(
  .¿J/Jrا�وفيات  )5(
)J(  رة الفراتية. ا�وفياتxقلعة بقرب ُسَم§ساط، � الفرات من جانب ا«ز Â5/5sK.  
)r(  5/5ا�وفياتsK. 

)s(  ا�وفياتJ/5rr.  
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 و¸ ذ�ك يقول: ديوان يزxد بن معاوxة، حفظ و:ها ¾ن � د�شق، 3 هذه ا
سنة:
 kَد �شدة غرا� به، وذ�ك � سنة ثالث وثالثxيع ديوان يز�نُت حفظُت äو)

  .)4(حيحه من ا,Pسوب إ�ه)وستمائة بمدينة د�شق، وعرفت ص

ه): (ولقد رأيتُه بد�شق �8Js تر�ة أ� ا,عا¬ ا,لك ا���ل األيوï (ت  وقال
  .)5(� سنة ثالث وثالثk وستمائة عند رجوعه من بالد ا�Oق)

  .)J(وقال � �وضع آخر: (وäنُت بد�شق سنة ثالث وثالثk وستمائة)

ïا���ل األيو k8 (توقال � رجوع ا,ِلكJs ïاأليو ðِف �وÐه) وأخيه األ
ه) إb د�شق، ورؤxِته ñما: (ثم رجعوا إb د�شق � سنة ثالث وثالث8Js k(ت

  .)r(وستمائة، وäنت يومئذ بد�شق، و¸ تلك ا�وقعة رأيت ا���ل واألÐف)

ترك ا�شاَم وسافر إÄ� b، فقال: (ثم سافرُت إb اoيار ا,xÄة � سنة  وفيها:
ه): (ثم 858، ولعل هذه ا�زxارة �م تطل، فإنه قال � سنة ()s(ث وثالثk وستمائة)ثال

سافرُت � بقية ا�سنة ا,ذكورة إb ا�شام وأقمت به عO سkP، ثم سافرت إb اoيار 
، 8J8صارت  858، فإنا إذا أضفنا عOا إb )8(ا,xÄة � سنة ثالث وثالثk وستمائة)

ه، فكيف hستقيم هذا؟ إال أن ت�ون رحلته Æ Ä� 8JJم إنه سافر إb :وهو يقول
ثَُه � ا�شام عOَْ ِسkَP، أو أن هذا ا�طأ �  ،األوz إÄ� b �م تطل

ْ
©�ك َعد� ُمك

                                                      

  .r/Jsrا�وفيات  )4(
  .s/KJا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتs/J4s.  
)r(  ا�وفياتs/JJJ.  
)s(  ا�وفياتs/J4m.  
  .s/J4mا�وفيات  )8(
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اÌساب وقع � � ا�ُمَسو�َدة، �كنه أصلحه � ا�ُمبَي�َضة ال� �م تصلنا، ل�ن هذا 
ه) من حلب إÄ� b كما سيأ8Js ،ó( االحتمال غ| وارد، فإنه سافر أواخر سنة

  واهللا أعلم با�صواب.

  هGF+سنة 

قال � �وت ا,لك ا���ل ¾ن ال يزال � د�شق يطلب العلم، ف 3 هذه ا
سنة:
) ï8األيوJs ن منxOوالع Òاéه): (ودفن بالقلعة بمدينة د�شق يوم ا�م§س ا

  .)4(رجب سنة Ýس وثالثk وستمائة، وäنُت بد�شق يومئذ)

ه من حلَب إÄ� b، وفيها ا إb اoيار ا,xÄة هً قال: (وفارقُت حلَب متوج� ف: توج�
  .)5(� اéالث والعxOن من �ادى اآلخرة سنة Ýس وثالثk وستمائة)

  هGH+سنة 

¾ن بالقاهرة، فقد قال � دفن ابن صالح اoين اإلر:Ø ألبيه ا,توô  3 هذه ا
سنة:
نقله وoُه [...] إb اoيار ا,xÄة، فدفنَه � تر:ٍة هناك بالقرافة ه): (ثم 8Jmسنة (

  .)J(ا�صغرى، � آخر شعباَن سنة سبع وثالثk وستمائة، وäنُت يومئذ بالقاهرة)

إb القاهرة:  قال � قدومهفه)، 8s8ا�شاعر ا�كب| بهاء اoين زه| (تلß  وفيها:
نة سبع وثالثk وستمائة، [...] وäنُت يومئذ (وقدم إ�ها [...] � أواخر ذي القعدة س

                                                      

 .s/KJا�وفيات  )4(

  .m/4IIا�وفيات  )5(
)J(  4/4ا�وفياتKm.  



 

 

- 4m -

ا بالقاهرة، وأود �و اجتمعت به ,ا كنت أسمعه عنه، فلما وصل اجتمعُت به، مقيمً 
  .)4(ورأيتُه فوق ما سمعت عنه)

ه)، واfاöِ صالح 8rmا�َمِلَكkِْ ا�صالح õم اoين أيوب (ت شهد دخول فيها:و
ودخال القاهرَة � ا�ساعة اéانية من يوم األحد قال: (فه) إb القاهرة، 8s8اoين (ت

ا�سابع والعxOن من ذي القعدة سنة سبع وثالثk وستمائة، وäنُت إذ ذاك 
  .)5(بالقاهرة)

  هGC+سنة 

: (وأÁشدÒ ي/ك صاحبُنا ابُن خل�ن القاهرة، و¸ ذ�ك يقول�م  3 هذه ا
سنة:
ن سا�م ا,عروف بابن اÞلعفري األديُب شهاب اoين أبو عبد اهللا Mمد بن يوسف ب

  .)J(fفسه � بعض �ا¬ شهر ر�ضاَن سنة ثمان وثالثk وستمائة بالقاهرة ا,حروسة)

  هE+سنة 

ِب اoين أ� طالب Mمِد  فقالبالقاهرة أيضا،  ظل�  3 هذه ا
سنة: � تارxخ وفاة �َهذ�
اء العxOن من ذي ه)، وÎن من أصحابه: (وتو¸ يوم األر:ع¿8rبن أ� اÌسن (ت

القعدة سنة اثPتk وأر:عk وستمائة، ودفن من الغد بالقرافة ا�صغرى، وحUُت 
  .)r(ا�صالَة عليه)

  هEF+سنة 

                                                      

  .JJ5/5ا�وفيات  )4(
  .s/Ksا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتm/rI.  
)r(  5ا�وفيات/Jr5.  



 

 

- 4K -

: (وقد أذكرN فقال¾ن ابن خل�ن قد توz نيابة القضاء بمÄ،  3 هذه ا
سنة:
اإلر:Ø  واقعًة جرت ¬ مع صاحبنا �ال اoين Mمود ابن عبد اهللا )4(هذا ا�يت

األديب، [...] فإنه جاءÒ إb ÷لس ا�Ìم العزxز بالقاهرة ا,حروسة � بعض شهور 
، ولعله ¾ن ينوب عن قاÊ القضاة بدر اoين أ� )5(سنة Ýس وأر:عk وستمائة)

(وäنُت � ذ�ك ا�وقت أنوُب � ا�Ìم بالقاهرة  ا,حاسن، ا,عروف بقاÊ سنجار:
بن اÌسن بن ù اÌاøم بدر اoين أ� ا,حاسن يوسف  ضاةا,حروسة عن قاÊ الق

  .)J(باoيار ا,xÄة ا,عروف بقاÊ سنجار)

  هED+سنة 

قال � تر�ِة ابن Üُنkٍَْ ا�شاعر ف، بß ماكثًا � القاهرة أيضا 3 هذه ا
سنة:
نا ه) : (وäنُت قد رأيتُه � ا,نام � بعض شهور سنة úسع وأر:عk وستمائة، وأ8JI(ت

  .)r(يوم ذاك بالقاهرة ا,حروسة)

  ه�F+سنة 

ُر �وð � القاهرة،  3 هذه ا
سنة:
ْ
 ¸ ذ�ك يقول:وُوoَِ البن خل�ن وoه ا�ِك

(وتقلبِت األحواُل ثم حصل اÞأهل، فرزق¦ اهللا وoي األVº � بُ�َرةِ يوم ا�سبت 
يْ  حادي عO صفَر، سنة إحدى وÝسk وستمائة بالقاهرة ا,حروسة، تُه فَسم�

                                                      

  :4/45mيقصد بيت أ� نواس، وهو � ديوانه  )4(
  وûذا ا�َمِطي¥ بنا بَلَْغَن Mمًدا         فُظُهورُُهن� � ا�رجال حرامُ 

  
 .¿¿-K¿/5ا�وفيات  )5(

)J(  8/585ا�وفيات  
)r(  ا�وفياتs/4K.  
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(ðو�)أو ثالث، )4 kتPسd خxارÞلب الظن أن ي�ون قد تزوج قبل هذا اÓو ،
ألن Æدة اfاس � ذ�ك ا�زمن أن ينجبوا � ا�سنة األوz، إال إن تعذر ذ�ك �سبب 

  ما.

  هFE+سنة 

قال � مقدمته: (وÎن فبدأ ابن خل�ن ترتيب كتابِه ا�وفيات،  3 هذه ا
سنة:
� �  .))5شهور سنة أر:ع وÝسk وستمائة بالقاهرة ا,حروسة( ترت§¨ 

  ه+F+سنة 

اfاس، وÎن منهم ابُن خل�ن،  حصل بالقاهرة و:اٌء أصاب جل�  3 هذه ا
سنة:
وصديُقه بهاء اoين زه|، فمات بهاء اoين dسبب هذا، و¸ ذ�ك يقول: (ثم حصل 

Îسلم منه أحد، وh رض عظيم، �م ي�د� Äن حدوثه يوم ا�م§س بالقاهرة و�
ا�رابع والعxOن من شوال سنة ست وÝسk وستمائة، وÎن بهاء اoين ا,ذكور ¤ن 

ا ثم تو¸ قبيل ا,غرب يوم األحد رابع ذي القعدة من ا�سنة ، فأقام أيامً ه منه أ�مٌ �س� 
 ا,ذكورة، ودفن من الغد بعد صالة الظهر بالقرافة ا�صغرى ب/:ته، [...] و�م يتفق ¬

  .)J(ا�صالة عليه الشتغا¬ با,رض)

                                                      

  .s/J4mا�وفيات  )4(
  .4/54ا�وفيات  )5(
)J(   5ا�وفيات/JJK.  
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: (ثم رأيُت � بعض فقالÁسخة نف§سة من مقامات اÌرxري  � اطلع وفيها:
شهور سنة ست وÝسk وستمائة بالقاهرة ا,حروسة Áسخة مقامات، و�يُعها ýط 

  .)4(�صن�ِفها اÌرxري)

  هFD+سنة 

قال � خاتمة ففتح ب§Vس، سافر إb ا�شام � خدمة األم| أ� ال 3 هذه ا
سنة:
ا�كتاب: (فلما انتهيت فيه إb آخر تر�ة âã بن خاo بن بر�ك َحَصلَْت ¬ حرäة 
إb ا�شام ا,حروس � خدمة ا�رÎب العا¬ ا,و�وي ا�سلطاÒ [...] أ� الفتح ب§Vس 

ال سنة قسيم أم| ا,ؤمنk، [...] وÎن ا�روج من القاهرة ا,حروسة يوم األحد سابع شو
úسع وÝسk وستمائة، ودخلنا د�شق يوم االثkP سابع ذي القعدة من ا�سنة ا,ذكورة، 

  .)5(وقÒþ األح�م با�الد ا�شامية يوم ا�م§س ثامن ذي اÌجة من ا�سنة ا,ذكورة)

 ،kPس Oثم حصل االنفصال عن ا�شام و¸ ذ�ك يقولوقد �كث فيها ع) :
Îن مدة ا,قام بد�شق ا,حروسة مدة عO سkP وا�رجوع إb اoيار ا,xÄة، و

ا، فإÒ دخلتُها � اÞارxخ ا,ذكور، وخرجُت منها ا وال تنقص يومً كوا�ل، ال تزxد يومً 
  .  )J(ب�رة نهار ا�م§س ثامن ذي القعدة من سنة úسع وس�k وستمائة)

  

  

                                                      

  .r/8rا�وفيات  )4(
  .m/5sKا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتm/5s¿. 
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  هI++سنة 

ا وصل بعُض عسكر قال: (و,، فد�شق ال يزال �¾ن ابن خل�ن  3 هذه ا
سنة:
 bوستمائة، وتوجهوا بعسكر ا�شام إ kا�شام � أثناء سنة س� bة إxÄ,يار اoا

  .)4(أنطاكية، وäنت يومئذ بد�شق)

  ه�++سنة 

عند ذكر أيضا، فقد  أغلب الظن أن أبا العباس �م ي/ك د�شق 3 هذه ا
سنة:
: فهم منه ذ�ك فقالما يُ  ه)885ضه ل/�ة ا,لك األÐف مظفر اoولة (تتعر¥ 

  . )5((وأخNV األÐف ا,ذكور بد�شق � أواخر سنة إحدى وس�k وستمائة)

  هF++سنة 

يتفقد مدارسها وما �ت يده من  ابن خل�ن � د�شق بß 3 هذه ا
سنة:
لقاسم اÞقرxب � :منهاالعاد�ة ورأى فيها بعض ا�كتب،  فقد زار ا,درسة ،)J(ا,ناصب

: (ورأيت � شوال سنة Ýس وس�k وستمائة �شا�، و¸ ذ�ك يقولبن Mمد القفال ا
� خزانة ا�كتب با,درسة العاد�ة بد�شق ا,حروسة كتاب اÞقرxب � ست 

  . )r(÷þات)

  

  

                                                      

  Jsr/8ا�وفيات  )4(
  .rK4/5ا�وفيات  )5(
)J(  ا�سابع من ا�وفيات ص þا,ج � �  .rIانظر �سئو�اته ومناصبه � تر�ة إحسان عباس 
)r(  ا�وفياتr/5II.  
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  ه+++سنة 

ً  3 هذه ا
سنة:
�

، فقد قال � تر�ة شيخه ابن ا قضاء ا�شامبß ابن خل�ن متو�
è ا�Ìم بد�شق ا,حروسة جاءÒ � بعض شهور ه): (و,ا كنُت متو8J5شداد (ت 

  .)4(سنة ست وس�k وستمائة إسجال قد ثبَت �ضمونُه عند القاÊ أ� ا,حاسن)

  هH++سنة 

  3 هذه ا
سنة:
ً

لسفر  �يبدو أن منصب قاÊ القضاة �م يدع البن خل�ن ÷اال
ان أ� اoر قال � ديوفظل � د�شق و�م يVحها، كما ¾ن يفعل زمن ا�شيبة؛ إذ 

ه): (ثم إÒ �لكُت من ديوانه Áسختk � سنة سبع 855ياقوت بن عبد اهللا ا�رو� (ت
  .)5(وس�k وستمائة بد�شق ا,حروسة)

  هC++سنة 

فنا د�شق 3 هذه ا
سنة:
�
، فقد قال: (ورأيُت بد�شق � أواخر سنة �م ي/ك �ؤل

  . )J(هللا بن �وxه شيخ ا�شيوخ)ا ýط ا�شيخ تاج اoين عبد اثمان وس�k وستمائة جزءً 

  هD++سنة 

زل عن قضاء ا إÄ� b بعدما عُ من د�شق Æئدً ابن خل�ن خرج  3 هذه ا
سنة:
ا�شام ا©ي �كث فيه عO سkP، و¸ ذ�ك يقول � نهاية كتابه: (وخرجُت منها 

  . )r(ب�رة نهار ا�م§س ثامن ذي القعدة من سنة úسع وس�k وستمائة)

  

                                                      

  .m/KKا�وفيات  )4(
  .8/45sا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتm/s.  
)r( وفيات ا�m/5s¿.  
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  هH+سنة 

ظل ابن خل�ن � د�شق عO سkP إb أن ُعِزل عن قضاء ا�شام   هذه ا
سنة:3
ه) كما نقل ذ�ك إحسان عباس عن �طوطة من عقود ا«مان البن ¿�88 شوال Æم (

بها إÆ bمنا  ، فتوجه بعد ذ�ك إb القاهرة � ذي القعدة من سنة العزل، وظل� )4(ا�شعار
 وسبعk وستمائة وقفُت بالقاهرة ا,حروسة kتسنة اثP : (فلما ¾ن � أوائلفقالهذا، 

(Òين ا��تب األصفهاoف عماد ا�من كتاب ا�سيل وا©يل تأ þ÷ �)5( .  

  هCI+سنة 

ً  )J(ه)Æ8mmد أبو العباس إb د�شق سنة ( 3 هذه ا
سنة:
�

القضاء  ا منصَب متو�
(ح� ¬ �ع كث| بد�شق �  قال:فيه من قبل، و:ß هناك إb أن تو¸، فا©ي ¾ن 

  .)r(شهر شوال سنة ثمانk وستمائة)

وقال � �وضع ثان: (ثم ظفرُت بد�شق � أوائل سنة ثمانk وستمائة بمشيخة 
َعْت �شيخنا القاÊ بهاء اoين يوسف ا,عروف بابن شداد) ِ�ُ)s(.  

*  

  

  

  

  
                                                      

  .m/rmانظر مقدمة � ا,ؤلف وäتابه إلحسان عباس، ضمن ا�وفيات  )4(
  .8/5sIا�وفيات  )5(
)J(  تابه إلحسان عباس ضمن ا�وفياتäمقدمة � ا,ؤلف وm/r¿.  
)r(  ا�وفياتm/4I.  
)s(  ا�وفياتr/58r.  
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  أوالده

فقال � سوى واحد هو �وð،  رْ كُ ذْ أما أوالده فإنهم أìº من واحد، غ| أنه �م يَ 
: (و,ا كنُت أتردد إb خدمته با,وصل أوقع اهللا � نف� تر�ة �وð بن أ� الفضل

 ًoة � سا َذَكرً أنه إْن ُرِزقُت وxÄ,يار اoا bنة ثالث ا سميتُه باسمه [...] ثم سافرُت إ
بِت 

�
وoي األVº �  ق¦ اهللاُ ، فرزُل ثم حصل اÞأه¥  األحواُل  وثالثk وستمائة، وتقل

ب�رة يوم ا�سبت حادي عO صفر سنة إحدى وÝسk وستمائة بالقاهرة ا,حروسة، 
 kوعجبُت من �وافقته �لشيخ � ا�والدة � ا�شهر وا�سنة، ف�ن ب ،ðفسميتُه �و

  .)5(سنة) )4(�وoهما [مائة]

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

ه): (وÎنت ¿�8Jشيخ كمال اoين (سقطت من مطبوعة اoكتور عباس ر�ه اهللا، فقد قال � تارxخ �وo ا )4(
، وهنا قال � تارxخ s/J4mوالدته يوم ا�م§س خا�س صفر سنة إحدى وÝسk وÝسمائة با,وصل) 

  ه) فب§نهما مائة سنة، وقد سقطت من �سودة ا,ؤلف أو أن ا,حقق �م ي�نبه ñا.8s4إنه سنة ( :�وo ابنه
  .s/J4mا�وفيات  )5(
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  شيوخه

، �م أقف � � �واضع متفرقة شيوخه من �لةً � كتاب ا�وفيات خل�ن  ذكر ابنُ 
ا©ين ، � َ�َفٍر من هؤالء ا�شيوخ قفُت وأحد ¤ن ترجم � ذكرهم � عدة شيوخه، وقد 

  هم كما يØ:ولقيهم وأخذ عنهم، 

�Xصو
أحد من سمع عليهم  ه)،�+(ت ) أبو جعفر \مد بن هبة اهللا بن ا�كر�م ا
ه): (سمعُت صحيح ا�خاري بمدينة ssKوقت (أ� ا� ةقال � تر�فا,/جم اÌديث، 

إر:ل � بعض شهور سنة إحدى وعxOن وستمائة � ا�شيخ ا�صالح أ� جعفر Mمد 
بن هبة اهللا بن ا,كرم بن عبد اهللا ا�صو¸ ا�غدادي 7ق سماعه � ا,درسة اfظامية ا

  . )4(ببغداد من ا�شيخ أ� ا�وقت)

خنا أ� جعفر Mمد بن هبة اهللا بن ا,كرم وقال فيه أيضا: (وÎنت والدة شي 
  .)5(ا�صو¸...)

 ) fف ا^ين أبو الفضل أdد بن cوb، ا�عروف a`ف ا^ين ابن منعة
+(ت¾ن من فقهاء ا�شافعية، أصحاب ا�سمت اÌسن، وهو أحد من قرأ عليهم  ه)،

نا صغ|، وما : (وäنت أحU درسه وأفقالث ا�سن، دَ ابن خل�ن وهو ما يزال بعُد حَ 
فيه: فقال  ، وقد ¾ن � أثر ظاهر � نفس م/َ�نا،)J(ا يلß اoروس مثله)سمعت أحدً 

                                                      

 .J/558ا�وفيات  )4(

  .J/55mا�وفيات  )5(
)J(  4/4ا�وفياتIK.  



 

 

- 58 -

ه: (و�و Ðعُت ا فضائلَ ، ثم قال بعد ذ�ك مVزً )4((وما أذكره إال وتصغر اoنيا � عي¦)
  .)5(� وصف Mاسنه ألطلُت، و¸ هذا القدر كفاية)

  .و�م يذكره أصحاب ال/اجم ضمن شيوخه

Gغداديiلطيف بن يوسف ا
+)ت c ()G(وفق ا^ين أبو \مد عبد اD.(ه  

وهو شيخ ز� اoين ا,نذري، إماٌم � ا�لغة والطب واÞارxخ، و�م ينص أحد � 
.�  تلمذة ابن خل�ن 

 
�

ه ابن خل�ن بـ(شيخنا) � �واضع ثالثة، منها قو�: (وقفُت � كتاب وقد حال
وجعله س|ة  ،أبو Mمد عبد ا�لطيف بن يوسف ا�غدادي �عه شيُخنا �وفق اoين

  .)r(fفسه)

Eزريnا Lبن \مد، ا�عروف بابن األث p سن عز ا^ينqأبو ا ()F( ت)+GI ،(ه
  ضمن شيوخ ابن خل�ن. صاحب ا���ل � اÞارxخ، و�م يذكره أحدٌ 

: (قال وقد حاله ابن خل�ن بلفظ: (شيخنا) � �واضع عدة، ف�ن يقول مثال
، وقال � )8(شيخنا اÌافظ عز اoين أبو اÌسن ù ا,عروف بابن األث| ا«زري)

  .)m(�وضع آخر: (ثم إÒ وجدت تارxخ ا�وفاة � تارxخ شيخنا ابن األث|)

                                                      

  .¿4/4I ا�وفيات )4(
  .¿4/4Iا�وفيات  )5(
)J(  |ته � ا�س�55انظر تر/J5I-J5J.  
)r(  8ا�وفيات/m8 8، وانظر كذ�ك/mm  َوm/rr. 

)s(  ته � ا�وفيات�انظر ترJ/JrK-Jr¿.  
  .r/44rا�وفيات  )8(
)m(  ا�وفياتs/48K وانظر أيضا ،J/5J8  َوr/rI5   
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ه) 7لب، ¾ن ابن األث| هناك فاجتمعا، و¸ ذ�ك 858وعندما ¾ن �ؤلفنا سنة (
نة ست وعxOن وستمائة، ¾ن عز اoين يقول: (و,ا وصلُت إb حلب أواخر س

 
ً

 ا,ذكور مقيما بها [...] فاجتمعُت به فوجدته رجال
ً

 � الفضائل وäرم األخالق  �كمال
وìäة اÞواضع، فالزمت ال/داد إ�ه، وÎن ب§نه و:k ا�واo ر�ه اهللا تعاb �ؤاÁسة 

bية واإلكرام، ثم إنه سافر إÆسبها يبالغ � ا�رd يدة، ف�نºد�شق � أثناء سنة سبع أ 
وعxOن، ثم Æد إb حلب � أثناء سنة ثمان وعxOن، فجرxُت معه � Æدة ال/داد 

  .)4(وا,الزمة)

فقد ¾ن عز اoين صديقا �واoه، ©�ك ¾ن �صه بمزxد من اإلكرام واÞوسعة � 
  ا,جلس، وفتح ا�اب � � 	 وقت جاءه فيه ابن خل�ن.

F ا�لك مظفر (p ُبورِي بن
ُ
t(ت )5(ا^ين أبو سعيد ُكو+GI،(لك إر:ل ا,لقب  ه�

 
¥

� شهامته و�روءته، سمع  با,لك ا,عظم، ترجم � ابن خل�ن ووصفه بأوصاف تدل
ا,ؤلف عليه كتاب اÞنوxر � �وo ا�àاج ا,ن| البن دحية، قال � ذ�ك: (وسمعناه 

  .)J(اآلخرة سنة Ýس وعxOن وستمائة)� ا,لك ا,عظم � ست ÷ا�س � �ادى 

  من أصحاب اÞوارxخ � أنه من شيوخه. ه أحدٌ Pب� و�م يُ 

 ه)G+(ت ا�عروف بابن شداد ) بهاء ا^ين أبو ا�حاسن يوسف بن رافع بن تميم+
، وÎن ابن )r(وأحد أعيان عÄه، ب
 بعض ا,دارس 7لب ألنه �م يعقب ،قاÊ حلب

o4(ابن خل�ن شداد هذا صديقا �وا(.  

                                                      

  .¿J/Jrا�وفيات  )4(
  .r/44J-454ا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتJ/rr¿-rsI.  
)r(  ا�وفياتm/K¿-¿I.  
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وقد öح أبو العباس باÞلمذة البن شداد، وأن سلطان إر:ل و� ا�شيخ بالعناية 
: (فجئُت إ�ه وÎن أ� قد سبق¦ بمدة قليلة، وäتب و¸ ذ�ك يقولباب¦ خل�ن، 

kبن ب�تك ù بوري بنäين أبو سعيد كوoنا ا,لك ا,عظم مظفر اþ5(سلطان ب( 
حقنا يقول فيه: أنت تعلم ما يلزم من أ�ر هذين ا�وoين، وأنهما [...] كتابا بليغا � 

وoا أ� ووoا أخيك، وال حاجة مع هذا إb تأºيد وصية، وأطال القول � ذ�ك، 
فتفضل القاÊ أبو ا,حاسن وتلقانا بالقبول واإلكرام، وأحسن حسب اإل��ن، 

ا�وظائف، وأÌََقنَا با�كبار مع وعمل ما يليق بمثله، وأنزfا � مدرسته، ورتب fا أ� 
  .)r([...] و�م نزل عنده إb أن تو¸) )J(ا�شيبة � ا�سن واالبتداء � االشتغال

وقد قرأ عليه ا,/َجم اÌديث، وفيه قال: (وäنا Áسمع عليه اÌديث ون/دد إ�ه � 
ن قاضيا ذا ا من الفقه، وأح�م القضاء فإن ابن شداد ¾، ولعله قرأ عليه ش§ئً )s(داره)

، وقد öح ا,ؤلف أنه أخذ عنه ا�كث| فقال )8(حرمة كب|ة � اoولة األيو:ية با�شام
فيه: (و,ا كنُت متوè ا�Ìم بد�شق ا,حروسة جاءÒ � بعض شهور سنة ست 
وس�k وستمائة إسجال قد ثبت �ضمونه عند القاÊ أ� ا,حاسن [...] وقد انقطع 

إثباته عندي ©�ك، وتأ�لته إb آخره، ألن¦ استغر:ته، فقد ثبوته بموت شهوده، فتعذر 
  . )m(¾ن شيَخنَا وأخذنا عنه كث|ا، وحصل االنتفاع بصحبته)

                                                                                                                                 

 .m/¿Iا�وفيات  )4(

 .r/44J-454ا�وفيات  )5(

)J( ) ا�وفيات ه)، انظر 858أي سنةm/rK.  
)r(  ا�وفياتm/¿I :8/4، وقد حاله بـ(شيخنا) � �واطن منهاm5  َوm/KK. 

)s(  ا�وفياتm/¿4.  
  .�m/¿4وفيات ا )8(
)m(  ا�وفياتm/KK.  



 

 

- 5¿ -

ا، و¸ ذ�ك يقول: (ولقد كنت أنظر إb ا شديدً ضعفً  ه األخ|ةِ ي� Pِ وقد ضعف � سِ 
  .)4(ساقيه إذا وقف �لصالة وäأنهما عودان رقيقان ال Ìم عليهما)

U5( ابن خل�ن ا�صالة � شيخه ودفنهوقد ح(.  

H Xد بن ا�بارك، وا�عروف بابن ا�ستوdت ا�بارك بن أyzف ا^ين أبو الf (
{�ا � األدب وعلوم العر:ية، ا باÌديث ورجا�، ماهرً ¾ن Æرفً  ه)،)+GHت G((اإلر

� إر:ل مدة، وهو صاحب تارxخ إر:ل ا©ي نقل عنه أبو العباس كث|ا، وè ا�وزارة 
  وÎن ب§ته كعبة �لقاصدين من أهل األدب والعلم والفضل.

� كتابه � أخذه عنهم، فقد قال �  وقد ¾ن أحد شيوخ ابن خل�ن ا©ين نص� 
ا تر�ته: (وسمعُت منه كث|ا، وسمعُت بقراءته � ا,شايخ ا�واردين � إر:ل ش§ئً 

  .)r(ا، فإنه ¾ن يعتمد القراءة بنفسه)كث|ً 

  و�م يذكره أصحاب ال/اجم من بk شيوخه.

Cبن يو~س (ت bوc كمال ا^ين أبو الفتح (+GD(ه)F( ، أحد األعالم ا©ين أثروا
ا من العلوم اfقلية أو ا � عÄهم Æمة، و¸ م/�نا خاصة، �م يدع علمً كث|ً 

  العقلية إال أخذ منه 7ظ وافر، وتر�ته تدل � ذ�ك.

� تر�ته: (ولقد رأيته با,وصل � شهر ر�ضان  فقال ن �رات،تردد إ�ه ابن خل�
سنة ست وعxOن وستمائة، وترددت إ�ه دفعات عديدة، ,ا ¾ن ب§نه و:k ا�واo ر�ه 

                                                      

  .m/¿4ا�وفيات  )4(
  .¿¿/mا�وفيات  )5(
)J(  � ا�وفيات � �  .r/4rm-4s5ترجم 
)r(  ا�وفياتr/4rm. 

)s(  ته � ا�وفيات�ترs/J44-J4K.  
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ة األºيدة، و�م يتفق ¬ األخذ عنه لعدم اإلقامة وÀعة اÌرäة اهللا من ا,ؤاÁسة وا,ود� 
  .)4(إb ا�شام)

قال � أواخر تر�ته: (ومن يقف � هذه ف أيما إعجاٍب  وقد ¾ن معجبًا با�شيخ
ال/�ة فال يPس¦ إb ا,غاالة � حق ا�شيخ، ومن ¾ن من أهل تلك ا�الد وعرف ما 

 
َ
ا، ونعوذ باهللا من الغلو وال�ساهل � ه وصفً تُ رْ عَ ¾ن عليه ا�شيخ، عرف أÒ ما أ

  .)5(اfقل)

  ا�V عند ذكر أوالده. ، وقد �Ç تفصيُل )J(رهذا الَعلَِم س� وoَه ا�ك مِ و:اسْ 

Dبن يع�ش ا�حوي (ت p قاء يع�ش بنiوفق ا^ين أبو اc (+EG(ه)E(.  

إمام � العر:ية، وهو صاحب Ðح مفصل ا�ز�Oي، وقد تلمذ � ابن خل�ن 
 èن دخوÎف، وxOحلب ألجل االشتغال بالعلم ا� bمدة، قال � ذ�ك: (و,ا وصلُت إ

ا يوم اéالثاء �ستهل ذي القعدة سنة ست وعxOن وستمائة، وÂ إذ ذاك أم إ�ه
ا�الد �شحونة بالعلماء وا,شتغلk، وÎن ا�شيخ �وفق اoين ا,ذكور شيخ ا«ماعة � 

ماألدب [...] فOعُت � القراءة عل
¥
ِع البن ج¦، فقرأت يه [...] وابتدأُت ب�تاب ا�ل

ا«ماعة اÌاxîن، وذ�ك � أواخر سنة سبع عليه معظمها مع سماo íروس 
  .)s(وعxOن، وما أتممتها إال � غ|ه لعذر اقتÇ ذ�ك)

                                                      

  s/J44ا�وفيات   )4(
  s/J4rا�وفيات   )5(
)J(  ا�وفياتs/J4m  
)r(  ته � ا�وفيات�ترm/r8-sJ.  
)s(  ا�وفياتm/rK. 
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بk يدي شيخه كما هو ظاهر من هذا اfص، وقرأ عليه  َب كَ ا�ر¥  م/َ�ُنا قد ث
و
، ,ا رأى فيه من هذا ا�شيخَ  �الزمته � Â ما جعلته ãب¥  بعض كتب العر:ية، وطوُل 

  .)4()ا�شمائِل  ظرxَف  ،ا�روِح  كرxم، فقد وصفه فقال: (وÎن خفيَف الطبع ا�

ه ذِ أخْ  ه ال� حUها أثناءَ طرائفِ  f �ãا بعَض  ا,ؤلُف  ه هذه Â ما جعلِت روحِ  ةُ ف� وخِ 
ا نقرأ عليه ، فقد روى عنه: (وäنا يومً )5(، سنقتÄ منها � واحدةٍ عنه، وÂ كث|ةٌ 

� Æدة  بَديٍن، وÎن ا�شيخُ  ه �سطورٌ من األجناد و:يدِ  با,درسة ا�رواحية، فجاءه رجٌل 
با�شهادة � ا,�تيب ا�Oعية، فقال �: يا �والنا اشهد �ù � هذا ا,سطور، فأخذه ا�شيخ 

، فقال � ا�شيخ: أنت فاطمة، فقال � ا«ندي: ال يا فاطمةٌ  ْت من يده وقرأ � أو�: أقر� 
 bوخرج إ ،U� والنا، ا�ساعة�(ها وهو يتسم من ®م ا�شيخUباب ا,درسة، فأح)J(.  

  ا,ؤرخون ضمن شيوخه. هو�م يذكر

�Iصالح
  ه).)+EGت r(() ت� ا^ين أبو عمرو عثمان ا�عروف بابن ا

 ًÎن �شارÎفس| والفقه، وÞديث واÌالفنون األخرى، وقد نص� أحد شيوخ ا �  
  .)s(ا©ين انتفعت بهم) � دراسته عليه فقال فيه: (وهو أحد أشيا�

وقال � تارxخ ابتدائه االشتغال عليه و��نه: (وقدمُت عليه � أوائل شوال سنة 
  .)8(اثPتk وثالثk وستمائة، وأقمُت عنده بد�شق �الزم االشتغال مدة سنة)

                                                      

  .m/rKا�وفيات  )4(
  .m/rK-sIانظر باقيها ضمن تر�ته من ا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتm/r¿.  
)r(  ته � ا�وفيات�ترJ/5rJ-5rr.  
)s(  ا�وفياتJ/5rJ (شيخنا)وانظر � �ليته بـ ،s/4¿s ،J4r.  
  .J/5rrا�وفيات  )8(
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اqافظ ز� ا^ين أبو \مد عبد العظيم بن عبد القوي ا�نذري ومن شيوخه  )��
لَ#، وعنه ¾ن يروي ابن  ، وهو)�(ه)+F+(ت أحد أعالم �Ä، تلمذ أل� طاهر ا�س�

  خل�ن أخبار ا�سل#، وعن غ|ه كذ�ك.

منها قو� � تر�ة ابن طباطبا ا�xOف  ،وقد نص � أنه أحد شيوخه � �واطن
ه): (وأفادÒ تارxخ وفاته شيخنا اÌافظ ز� اoين أبو Mمد عبد JrKا,Äي (ت

  .)5(العظيم ا,نذري)

ه): (وَصِحبَُه شيخنا 844وقال � تر�ة اÌافظ ا,قدù É بن األõب (ت 
اÌافظ العالمة ز� اoين أبو Mمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا ا,نذري، 

� مقاطيع عديدة) ÒشدÁوأ [...])J(.  

اoين أبو  ا ما ¾ن ينقل عنه، فيقول مثال: (هكذا قال ¬ ا�شيخ اÌافظ ز�وäث|ً 
(Ä� مد عبد العظيم ا,نذري حافظM)r(.  

فقد öح ا,ؤلف بأنه تلمذ ñذا العالمة، إال أنه �م يذكر ماذا درس عليه،  نإذ
ولعلها كتب � اÌديث واÞارxخ، ألن هذا ¾ن هو الغالب � ا�شيخ ا,نذري، 

استدرك ذ�ك � والغرxب أن ابن خل�ن �م ي/جم �شيخه رغم أنه تو¸ قبله، ولعله 
  ا,بيضة، كما أÒ �م أجد أحدا ذكره ضمن شيوخ ابن خل�ن.

  ه).G++(ت )�() أثL ا^ين ا�فضل بن عمر بن ا�فضل األبهري�� 

                                                      

ا©ه¨ �م يذكر من بk تالمذته ابن  ، والعجيب أن5J/J4¿-J5rانظر تر�ته � س| أعالم اfبالء  )4(
  خل�ن، وقد ي�ون ذ�ك ألنه ذكر من أخذ عنه اÌديث فVز فيه فقط.

 .J/KJا�وفيات  )5(

)J(  ا�وفياتJ/5¿4 (شيخنا)وانظر أيضا � �ليته بـ ،J/J4I.  
)r(  4/48ا�وفياتr 4/5، وانظر � ذ�ك أيضا¿K ،54J َو ،s/544.  
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 :�قد ذكر ابن خل�ن أنه اشتغل عليه با�الف � إر:ل، ونص � ذ�ك بقو
صاحب  –ي، (ولقد جاءنا ا�شيخ أث| اoين ا,فضل بن عمر بن ا,فضل األبهر

من ا,وصل إb إر:ل � سنة ست  –اÞعليقة � ا�الف وا�زxج واÞصانيف ا,شهورة 
وعxOن وستمائة، وقبلها � Ýس وعxOن وستمائة، ونزل بدار اÌديث، وäنت 

  .)5(أشتغل عليه ædء من ا�الف)

  و�م يذكره أحد بk شيوخه.

*  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                 

  .¿�m/5mلزر�  راجع تر�ته � األعالم )4(
  .s/J4Jا�وفيات  )5(
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  إجازاته ومقروءاته

، وذ�ك Ìرص أبيه � االستجازة � من ةً عد�  ل ابن خل�ن إجازاٍت لقد حص� 
شيوخ العÄ وهو صغ|، ثم ,�نة أبيه وأهل ب§ته بk أهل العراق، ثم ,نصبه ا©ي 

� كتابه، إال أنها �م تصلنا  هاأن إجازاته أìº من هذه ال� نìبله بعُد، وأنا أجزم حص� 
  »ها، و¤ن أجازوه:

ه)، وقد ذكر هذا فقال: (وأدرäت sm8(ت تالميذ اqافظ أ� طاهر ا
سل= )4
(Nة، وسمعت عليهم وأجازوxÄ,يار اoاعة من أصحابه با�شام وا�)4(.  

ه)، قال dشأنه: (ولقيت بمÄ �اعة من sK5(ت تالميذ ابن بري ا
لغوي )5
  .)5(أصحابه وأخذت عنهم رواية وûجازة)

J( ت ا�yت شو�تالميذ أ� طاهر بر)s¿K ه) وابنُه، قال � ذ�ك: (واجتمعت
�ماعة من أصحاب أ� الطاهر ا,ذكور، وسمعت عليهم وأجازوN، ولقيت 
وoه باoيار ا,xÄة، وÎن ي/دد إ¬ � كث| من األوقات، وأجازN �يع 

  . )J(�سموÆته وûجازاته من أبيه)
r( ْعري ، وقال � )r(منها إجازة) ه)، ذكرها فقال: (وfا84s(ت ز�نب بنت ا
ش�

ه): (و:§¦ و:§نه � اإلجازة شخص واحد، فإنه sJKتر�ة ا�ز�Oي (ت
  . )4(أجاز زxنب بنت ا�شعرى، وè منها إجازة)

                                                      

  .4/4Isا�وفيات  )4(
  .¿J/4Iا�وفيات  )5(
)J(  4/5ا�وفياتmI.  
)r(  5ا�وفيات/Jrr.  
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s( سن ا�ؤ�د بن \مد الطو� ا��سابوريqت ر� ا^ين أبو ا)84m ه)، قال
�واo ر�ه اهللا � إجازته منه: (وfا منه إجازة كتبها من خراسان باستدÆء ا

  .)5(تعاb � �ادى اآلخرة سنة عO وستمائة)

  ومن ا
كتب ال� أج� فيها:

ه) وقد سلف، ذكر سنده فيه 854ابن ا,كرم (ت ، أخذه عنصحيح ا�خاري )4
فقال: (سمعُت صحيح ا�خاري بمدينة إر:ل � بعض شهور سنة إحدى 

م  وعxOن وستمائة � ا�شيخ ا�صالح أ� جعفر Mمد بن هبة اهللا بن ا�ُمَكر�
بن عبد اهللا ا�صو¸ ا�غدادي، 7ق سماعه � ا,درسة اfظامية ببغداد من 
ا�شيخ أ� ا�وقِت ا,ذكور � شهر ر:يع األول سنة ثالث وÝسk وÝسمائة، 
7ق سماعه من أ� اÌسن عبد ا�ر�ن بن Mمد بن مظفر اoاودي � ذي 

، 7ق سماعه من أ� Mمد عبد اهللا بن القعدة سنة Ýس وس�k وأر:عمائة
َْخِ� � صفر سنة إحدى وثمانk وثالثمائة، 7ق  �àه ا�xأ�د بن �¥و

بن َمَطٍر الِفَر:ْرِي سنة ست عOة اهللا Mمد بن يوسف سماعه من أ� عبد 
ِفه اÌافظ أ� عبد اهللا Mمد بن إسماعيَل 

�
وثالثمائة، 7ق سماعه من �ؤل

k، إحداهما سنة ثمان وأر:عk ومائ�k، واéانية سنة اثPتk ا�خاري� �رت
(kع�ر�هم اهللا أ ،kومائ� kسÝو)J( .  

                                                                                                                                 

  .s/4m4ا�وفيات  )4(
  .s/Jrsا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتJ/558.  
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ه)، قال فيه: (وسمعنا Úن 8JJاÞنوxر � �وo ا�àاج ا,ن| البن دحية (ت )5
  .)4(ا�كتاب � مظفر اoين)

J( ت ديوان) |ين زهo8بهاء اs8رواية دي Nشأنه: (وأجازd 5(وانه)ه)، قال(.  

r( ) بة ا�اري سبحانه، قال � الفضيل بن عياضM 4جزء � من قتلتهمKm :(ه
(وهو معدود � �لة من قتلتهم Mبة ا�اري سبحانه وتعاb، وهم مذكورون 

  .)J(ا، وال أذكر اآلن من �ؤلفه)� جزء سمعناه قديمً 

s(  نُت حفظُتäو) :ة، قال � شأنهxد بن معاوxيع كما أنه حفظ ديوان يز�
ديون يزxد �شدة غرا� به، وذ�ك � سنة ثالث وثالثk وستمائة بمدينة 

 .)r(د�شق)

  

*  

                                                      

�س � ، وقال � �وضع آخر dشأن هذا ا�كتاب: (وسمعناه � ا,لك ا,عظم � ست ÷ا4/545ا�وفيات  )4(
  .J/rr¿-rsI�ادى اآلخرة سنة Ýس وعxOن وستمائة) 

  .JJ8/5ا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتr/r¿.  
)r(  ا�وفياتr/Jsr.  
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- F -  

  أصحابه وأصدقاؤه

، ©ا كìت معارفه، شهرته اآلفاق،  تلقد ¾ن م/�نا ابن خل�ن علًما جاوز
ن ، إما ,ا ¾ن � من ا�رxاسة وا«اه، وûما ,جا�سته واألخذ عنه، فقد ¾القاصدون �و

ا � العلوم »ها، وهذه ا,�لة واÌظوة ال� ¾نت �، جعلته يذكر fا �لة نً ا متفن� شيخً 
من أصحابه، مع �ء ¤ا دار ب§نه و:§نهم من إÁشاد شعر أو نقاش � �سألة، ومنهم 

َسن� منه، و¤ن ذكرهم بأسمائهم:
َ
  من ¾ن أ

، قال )�()هG+جري (ت) حسام ا^ين أبو �� ع�� بن سنجر، ا�عروف باqا�
  .)5(� تر�ته: (وÎن صاح¨، وأÁشدÒ كث|ا من شعره)

  .)J(ثم أÁشد � غ| ذ�ك، وقال فيه أيضا: (وأÁشدÒ أيضا أìº دو:ياته)

 )E() شمس ا^ين أبو العز يوسف بن ا�ف�س اإلر�}، ا�عروف aشيطان ا
شام
صاحبنا ا�شمس أبو العز يوسف  قال � أ�ره: (و,ا مات Ðف اoين رثاه ه)،GC+(ت

  .)s(بن اfف§س اإلر:Ø ا,عروف dشيطان ا�شام)

G{qا�عروف بابن ا�ي� ا ،p (ت )�() مهذب ا^ين أبو طالب \مد بن+Eه)، 
 ù مد بنM ين أبو طالبoنص � صحبته فقال: (وح� صاحبنا ا�شيخ مهذب ا

                                                      

  .J/sI4-sIsتر�ه �  )4(
 .J/sI4ا�وفيات  )5(

)J(  ا�وفياتJ/sI5 وانظر أيضا ،J/5m¿   َوs/J¿J وm/s4.  
)r(  عرضا � ا�وفيات �  .r/4s4ترجم 
)s(  ا�وفياتr/4s4-4s5. 
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، وذكره � �واضع أخرى من )5(يب الفاضل)ا,عروف بابن ا�ي� اØÌ نزxل �Ä األد
  .)J(كتابه ونقل عنه فيها

E) اجبqأبو عمرو عثمان بن عمر، ا�عروف بابن ا (+E+(ه)E(،  تهقال�تر � :
(ثم Æد إb القاهرة وأقام بها واfاس �الز�ون �الشتغال عليه، وجاءÒ �رارا dسبب 

ة، فأجاب أبلغ إجابة dسكون كث| أداء شهادات، وسأÞه عن �واضع � العر:ية �ش�
  ، ثم ذكر بعض تلك ا,سائل.)s(وت�بت تام)

F(ت )+() الفقيه علم ا^ين قي¡ بن عبد الغ ، ا�عروف بتعاسيف+ED ،(قال � ه
ح�ية أخVََُه بها: (وح� ¬ ا�شيخ الفقيه ا�رxاÊ علم اoين قيÄ بن أ� القاسم عبد 

Ä,ن# اÌالغ¦ بن �سافر ا(اضةxن إماما � علوم ا�رÎي ا,عروف بتعاسيف، و)m(.  

قال فيه: (وأخNV �ال  ،)C(ه)ED+) 1ال ا^ين أبو اqس¢ �� بن مطروح (+
  .)¿(اoين أبو اÌسâã k بن مطروح)

                                                                                                                                 

  .r/45¿-4J4تر�ته � ا�وا� با�وفيات  )4(
 .¿JI/4ا�وفيات  )5(

)J(  � 5راجعها/JrI  8َو/s8.  
)r(  ا�وفيات � �، وال Áس�بعد أن ي�ون ابن خل�ن قد تردد إ�ه وهو ا©ي ¾ن حرxصا J/5rK-5sIترجم 

ي/جم �كث| من أصحابه  � ÷ا�سة أهل الفضل � عÄه، وûن ¾ن كتابه �م يÄح بذ�ك، فإنه �م
  ا,شهورxن ا©ين ماتوا قبله وÎنوا ¤ن hسأل اfاس عن أخبارهم.

)s(  ا�وفياتJ/5sI. 

  .¿5r/55K-55تر�ته � ا�وا� با�وفيات �لصفدي  )8(
)m(  ا�وفياتs/J4s.  
)K(  ه � ا�وفيات�8/5ترsK-588.  
 .JJ8/5ا�وفيات  )¿(
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Hا£امغاز (ت p أبو طالب \مد بن (+ED ،(ين هoوأما مهذب ا) :ته�قال � تر
ب Mمد بن أ� اÌسن ù بن ù بن ا,فضل اÞامغاز، كذا أ�� ا,ذكور، فهو أبو طال

Á �ùسبَه، وأÁشدÒ كث|ا من شعره وشعر غ|ه، وÎن اجتماعنا بالقاهرة ا,حروسة � 
 kوأر:ع kتPن من ذي القعدة سنة اثxOا�س عديدة، [...] وتو¸ يوم األر:عاء الع÷

  . )4(، وحUت ا�صالة عليه)وستمائة، ودفن من الغد بالقرافة ا�صغرى

C Jكنا¥، ا�عروف بالَقْمَراوِي
() الفقيه ¦م ا^ين أبو الفضل cوb بن \مد ا( 
قال � �وازنته لقصيدة (يا �ل ا�صب م  غده)، قال: (وقد وازنها ه)، FI+(ت

صاحبنا الفقيه õم اoين �وð بن Mمد بن �وð بن أ�د بن ع§á ا�كناÒ أبو 
، [...] واألبيات:الفضائ   ل ا,عروف بالَقْمراوِي�

ـــَوُّده ـــَك ُع ـــل� cر�َض cَ ـــد   ق
  

ـــــُدهُ)  * ِســـــLَِك ُحس�
َ
 ِأل

َ
ªوَر)G(  

    

D«رح
توX بعد  )E() 1ال ا^ين عبد ا
رحيم بن p ا�عروف بابن زو�¬نية ا
+FI ،ة من عند هxÄ,يار اoا bنية ا,ذكور قد وصل إ�xن ابن ا�زوÎقال فيه: (و

صاحب �ص، وأÁشدÒ هذه األبيات، وح� ا�سبب اÌا�ل عليها، وذ�ك � بعض 
  .)s(شهور سنة سبع وأر:عk وستمائة)

                                                      

  .JrI ،Jr4/5، وانظر كذ�ك Jr5/5ا�وفيات  )4(
  .m/rJrتر�ته � شذرات ا©هب  )5(
)J(  ا�وفياتJ/JJ5.  
)r(  ته � فوات ا�وفيات البن شاكر�5تر/J4K-J4¿.تونةxنة تصغ| ز�xوعنده ا�زو ،  
)s(  ا�وفياتs/JJs-JJ8.  
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�I) وزيnسبط ابن ا (+FE(ه)�( ، ينoذكر صاحبنا شمس ا) :ذكره غ| �رة فقال
أبو ا,ظفر يوسف ا�واعظ سبط ا�شيخ �ال اoين أ� الفرج ابن ا«وزي [...] � 

  . )5()»�رآة ا�زمان« �كب| ا©ي سماهتار�ه ا

قال فيه �رة: (وذكر صاحبنا ه)، FE+) كمال ا^ين بن ا
شعار ا�وص} (ت��
  .)J(ا�كمال ابن ا�شعار � عقود ا«مان)

�ه)، )+FFت E(() عماد ا^ين أبو ا�جد إسماعيل بن هبة اهللا بن باط�ش ا�وص}
,جد إسماعيل بن باط§ش ا,وصØ � كتابه قال فيه: (وذكر صاحبنا عماد اoين أبو ا

 )s()»اÞمي� والفصل« ا©ي سماه
�

  .)8(ه بـ(صاحبنا) ونقل عنه � �واضع أَخرَ ، وقد حال

�GL(ت ) بهاء ا^ين زه+F+،(ا�شاعر ا,شهور، فقد ذكر أنه لقيه بالقاهرة، فقال  ه
وى عنه كث|ا من ، وقد ر)m((فلما وصل اجتمعُت به، ورأيتُه فوق ما سمعُت عنه)

  .)K(شعره، فقد أÁشده ا�هاء ا�كث|

�E«لqيع سليمان بن عبد ا�جيد ا�قال فيه: ه)، +F+(ت )�() عون ا^ين أبو ا
ر
(وقد نظم صاحبنا ورفيقنا � االشتغال 7لب عون اoين أبو ا�ر:يع سليمان بن بهاء 

  .)5(ا ا,ع
)اoين عبد ا,جيد ابن العج� اÌل¨ ب§تk أ�م فيهما بهذ

                                                      

  .J/4r5تر�ته � ا�وفيات  )4(
 ، وراجع أيضا 5/4sJا�وفيات  )5(

)J(  8/8ا�وفياتs 8/4، وانظر � ذ�ك أيضاJK  َوm/JK.  
)r(  بالءf5انظر س| أعالم اJ/J4¿.  
)s(  4/5ا�وفياتIJ. 

)8(  Â5/sr4  َوr/4¿m  َوs/54I. 

)m(  5ا�وفيات/JJ5.  
)K(  ته � ا�وفيات�5انظر تر/JJ5-JJK �4/48شافهة ا�وفيات ، وانظر � نقله عنهm  5َو/JJm. 



 

 

- r4 -

�Fجم�بن َعدالَن ا�حوي® ا� p سنqعفيُف ا^ين أبو ا ()G( ت)+++ ،(قال ه
فيه: (قال ¬ صاحبنا عفيف اoين أبو اÌسن ù بن عدالن اfحوي ا,/جم 

(Øا,وص)r( ت) ß(ه)858ونقل عنه بعض أشعار صابر ا,نجنيs(.  

 )+(، ا�عروف باqافظ ا?غموري) 1ال ا^ين أبو ا�حاسن يوسف بن أdد+�
قال � شأن صحبتهما: (جاءÒ صاحبنا �ال اoين أبو ا,حاسن يوسف ه)، HG+(ت

  . )m(بن أ�د ا,عروف باÌافظ ا�غموري فتذاكرنا)

�H أبو عبد اهللا \مد بن يوسف، ا�عروف بابن ا£لعفري (ت (+HF(ه)C( ، � قال
oاألديب شهاب ا ÒشدÁمد بن يوسف بن سا�م صحبتهما: (وأM ين أبو عبد اهللا

  .)¿(ا,عروف بابن اÞلعفري fفسه)

�Cزار ا�¡يnس¢ �� بن عبد العظيم، ا�عروف باq1ال ا^ين أبو ا ()�I( 
قال فيه: (أÁشدÒ األديب أبو اÌسâã k بن عبد العظيم ا,عروف ه)، HD+(ت

(Ä� فسه � بعض أدباءf يÄ,با«زار ا)44(.  
                                                                                                                                 

  .4s/5rr-5rsا�وا� با�وفيات  )4(
 8/5s4-5s5ا�وفيات  )5(

)J(  ته � ا�وا� با�وفيات�54/5انظر ترI8-544.  
)r(  4/4ا�وفياتK8.  
)s(  راجعها � ا�وفياتm/Jm-J¿.  
  .r4-r5/¿5ا�وا� با�وفيات  )8(
)m(  8/5ا�وفياتsI-5s4.  
)K(  ته � ا�وا� �لصفدي�ترs/48m-4mJ.  
 m/rIا�وفيات  )¿(

)4I(  ة �لسيو�îته � حسن ا,حا�4تر/s8K.  
 .8/58s، وانظر فيما رواه عنه K¿4/4ا�وفيات  )44(
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�Dنdر
قال � هذا: ه)، CF+(ت )�() مع¢ ا^ين عثمان بن سعيد بن عبد ا
  .)5()... (وأÁشدÒ عثمان بن سعيد

Iشهاب ا^ين \مد بن عبد ا�نعم، ا�عروف با�ي� ()G(  ت)+CF ،(قال � ه
 ßا�شيخ ت oمد وM ينoشدت هذه األبيات �صاحبنا الفقيه شهاب اÁنت أäشأنه: (و

  .)r(بد ا,نعم ا,عروف با�ي�)اoين ع

  عñ ìم � تر�ة:ومن أصحابه ا©ين ذكرهم و�م أ

قال � أ�ر صحبتهما: (ومثل هذه ) الفقيه أم¢ ا^ين ا�ح} بن الفقيه ن¡، �
(bر�ه اهللا تعا Äين ابن الفقيه نoا kالفقيه أم NVادرة ما أخfا)s( .  

قال � واقعة جرت ب§نهما ال  اإلر�} األديب،) 1ال ا^ين \مود بن عبد اهللا 
بأس � إيرادها هنا: (وقد أذكرN هذا ا�يت واقعة جرت ¬ مع صاحبها �ال اoين 
Mمود بن عبد اهللا اإلر:Ø األديب [...] فإنه جاءÒ إb ÷لس ا�Ìم العزxز بالقاهرة 

اعة، وÎن اfاس قعد عندي سشهور سنة Ýس وأر:عk وستمائة و ا,حروسة � بعض
يزد�ون �كìة أشغاñم حيPئذ، ثم نهض وخرج، فلم أشعر إال وقد حU غالمه و� 

  يده ورقة �كتوب فيها هذه األبيات:

                                                      

  .rrI-rr4/5تر�ته � فوات ا�وفيات  )4(
  .r/rI4ا�وفيات  )5(
)J(  ا�وا� با�وفياتr/JK-rs وفوات ا�وفيات ،J/r4J-r5r.  
)r(  5/4ا�وفياتI8.  
)s(  4ا�وفيات/J¿8-J¿m � ال� اعتمد، ورد هذا þسخة وس�نفيÁ اداتxقق ا�كتاب، وقد  زM Vد ا�Æأ

، ل�ن اoكتور إحسان عباس �م يPبه � هذا، وانظر أيضا ا�وفيات ¿JK/5نفسه � صلب ا�كتاب 
4/r45 .þسخة وس�نفيÁ اداتxمن ز  
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ـــوِده ـــو± ا°ي بِوُُج ـــا ا� ـــا أيه   ي
  

بْـــَدْت \اســـَنها �ـــا األيـــامُ   *
َ
  أ
َة الـ     أشـــواِق ال مـــا يُوِجـــُب اإلســـالمُ   *  إ¥ َحَجْجُت إ² مقاcَِك َحج�
ـ   ْـُت بــاqََرِم ا
ش�

َ
  ر�ف مطي�ــِ� ـوأ´

  
�ْت واْستـف¬َس  *َ   وامُ ــاقَها األقـــر�

~ِْشــُد عنــَد ~شــدا¥ µــا  
ُ
ــُت أ

ْ
  فَظلِل

  
ــامُ   * ــر�ِض إم ــو 3 الَق ــن ه ــا �   ب�ًت

ــدا«   ــَن \م ــا بَلَْغ ــي® بن   وºذا ا
َمِط
  

ـــرامُ   * ـــاِل ح ـــوُرُهن� « ا
رJج   »فُظُه
: ما ا�V؟ فذكر أنه ,ا قام من عندي وجد َمداَسه قد فوقفُت عليها وقلُت لغالمه  

(kضمÞَق، فاستحسنُت منه هذا ا ِÀُ
)4(.  

GXصو
() الفقيه إبراهيم أيدcر ا( .  

Eضياء ا^ين ع�� ()G(.  

F1ال ا^ين \مود بن عبد ()E( .  

+{�  . )F() فخر ا^ين إسحاق بن ا�ختص اإلر

  

  

                                                      

  ):4/45m، وxقصد باÞضمk بيت أ� نواس (ديوانه ¿¿-K¿/5ا�وفيات  )4(
  جال حرامُ وûذا ا�َمِطي¥ بنا بَلَْغَن Mمًدا         فُظُهورُُهن� � ا�ر

  .J/rIJا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتJ/sI5.  
)r(  ا�وفياتr/4rI.  
)s(  ا�وفياتr/r8I.  
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  أشعاره ودو�ياته

منها اoكتور إحسان عباس ر�ه اهللا، ل�ن ما يهمنا هنا هو ما  طائفةً  لقد �ع
أر:عة أبيات من اoو:يت، أما األوالن فقد  � أنه �، وÂ ذكره هو � كتاب، ونص� 

قبل وقو¸ � ب§� ابن ا�سوادي،  )4(قال فيهما: (وäنت قد وقفت � هذا ا�يت
  فأعجب¦ ا,ع
 فنظمته � دو:يت، وهو:

ــادُ  ــه َمي� ــا قواُم ــَن نق ــا غص   ي
  

ـــادُ   * ـــا أعي ه
®
À ـــاَك ـــاُم رِض   أي

  Áعنـدما تهجـر Áتُم حزÂما أ  
  

(إال َحَذًرا أْن Ãَْشَمَت اqساُد)  *(.  


  � دو:يت هو: )J(وأما اéانيان فب§تان قال فيهما: (ولقد نظمت هذا ا,ع

  ما أطيـب ?لـًة cضـت با
سـفحِ 
  

*  Äf ْقُ¡ عنهÅَ اµ وصُف
  وا
  Æــ ــت م ــا أن ــا بوابن µ ــت   إذا قل

  
اف من دخول ا
صبِح)  *   )E(ما غبت́ 

  

  

                                                      

  :هو بيت )4(
ا       �ْ ال يََرى َجَزíِ عليِه ف§َْشتَِ#  ً ¥þَ ْخِ# هواُه عِن الَعذوِل �َ

ُ
  أ

 .J/rK4ا�وفيات  )5(

)J( .هارfارس، فم  زال طلع اÌأن ا�ليل مثل ا 
 يقصد مع

)r(  ا�وفياتJ/484. 
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  قبور زارها

َفنا ¾ن �ولعً ل مطالع� �كتاب ابن خل�ن من خال
�
ا بزxارة القبور، بدا ¬ أن �ؤل

©�ك ¾ن كث|ا ما يذكر أماøن قبور بعض األعيان بتحديد دقيق، خاصة ما و
k وسفح ا,قطم، وا�شاِم � د�شَق �بل قاسيون، و¸ ي�ون منها � �Äَ بالقرافت

حلَب، والعراِق � إر:ل، وقد ت�بعتها فوجدتُها قبور العلماء اآلتية أسماؤهم، وألنهم 
  ا، وا,زورون هم: �م أذكرهم �يعً ìُ كُ 

، وأشهب )5(ه)4¿4، وابن القاسم (ت)4(ه) ا�صحا�5Iبالل بن ر:اح (ت
، )r(ه)85Iك، وعبد ا�ر�ن بن Mمد ا,عروف بابن عساكر (ت، تلميذا ما�)J(ه)5Ir(ت

، وذو )8(ه)5mI، واألم| أ�د بن طو�ون (ت)s(ه) صاحب ا�شاف�58rوا,زN (ت
، واÌاجب آْق )K(ه)r55، والقاÊ عبد ا�وهاب ا,ا�� (ت)m(ه)،5rsاfون ا,Äي (ت

ْخ� الفا4I( É(ه)¿r8، وابن باdشاذ اfحوي (ت)¿(ه)rKmُسنُْقر (ت
�
، وابن حطيئة ا�ل

                                                      

  .s/4Kا�وفيات  )4(
 .¿J/45ا�وفيات  )5(

)J(  4/5ا�وفياتJK.  
)r(  ا�وفياتJ/4Js.خ د�شقxوهو ابن أ� ابن عساكر صاحب تار ،  
)s(  4/54ا�وفياتK. 

  .4/4mrا�وفيات  )8(
)m(  4ا�وفيات/J4K.  
)K(  ا�وفياتJ/555.  
 .4/5r4ا�وفيات  )¿(

)4I(  5ا�وفيات/s48.  
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، وا,لك العادل نور اoين زن�ي )5(ه)srK، وأسامة بن منقذ ()4(ه)s8I(ت
، والقاr( Ê(ه)، صاحب ا�شاطبيةs¿I، والقاسم بن ِ�|¥ه ا�شاط¨ (ت)J(ه)¿s8(ت

kٍْ (ت)s(ه)s¿8الفاضل (ت
، وأبو طالب مهذب اoين Mمد بن )8(ه)8JI، وابن Üُنَ

ù 8(تr¿(ه)m(ت) افظ أبو ا�طاب ابن دحيةÌ8، واJJ(ه)K(.  

  .)¿(وهناك قبور أخرى رآها، وحU ا�صالة � بعض أصدقائه و�شا�ه

  

*  

  

  

  

  

  

  
                                                      

  .4/4m4ت ا�وفيا )4(
  .¿¿4/4ا�وفيات  )5(
)J(  ا�وفياتs/4Km.  
)r(  ا�وفياتr/m5.  
)s(  ا�وفياتJ/485. 

  .s/4Kا�وفيات  )8(
)m(  5ا�وفيات/Jr5.  
)K(  ا�وفياتJ/JrK.  
 �رتm/4II  .kوَ  8/588وَ  s/5Imوَ  r/4¿5و J/r¿8 ،r¿K، و¿sI/5انظر بعضها �:  )¿(
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Çمذهبه الفق  

 »ا�شا�ل« 	 من تر�وا � نصوا � أنه شاف� ا,ذهب، وهو نفسه يقول � كتاب
ا�شاف�: (وهو من أجود كتب أصحابنا،  ه) � الفقهrmmأل� نÄ ابن ا�صباغ (ت

 
ً

ها نقال   .)4(، وأثِتها أدلة)وأصح�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  .J/54mا�وفيات  )4(
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  اهتباÉ با�طوط

�ذكر  ؛، ©�ك ¾ن �Óا ما يPتهز الفرصةد اهتبل ابن خل�ن ýطوط العلماءلق
  وقوفه � خط هذا العلَم أو ذاك، وfذكر بعضهم هنا وهم:

، وابن القطاع ا�صقØ )4(ه)rJIاÌو¸ اfحوي (ت أبو اÌسن ù بن إبراهيم
، وأسامة بن منقذ )J(ه) صاحب ا,قاماتs48، واÌرxري (ت)5(ه)s4s(ت
، وابن ا�شاب ا�لغوي )s(ه)srK، وابن الق§àاÒ ا�شاعر (ت)r(ه)srK(ت
، ومعm( k(ه)s¿8، والقاÊ الفاضل (ت)8(ه)sm8ه)، وأبو طاهر ا�سل# (s8m(ت

، وابن شمس )¿(ه)84K، وxاقوت ا,وصØ (ت)K(ه)84Jأبو حامد ا«اَجْرِ�¥ ( اoين
، )44(ه)¿85، و�وفق اoين عبد ا�لطيف ا�غدادي (ت)4I(ه)855ا�الفة ا�شاعر (ت

                                                      

  .J/JIIا�وفيات  )4(
 .J/J5rا�وفيات  )5(

)J(  ا�وفياتr/8r.  
)r(  4، 8¿4/4ا�وفيات¿K ،  
)s(  ا�وفياتr/rs¿.  
  .¿¿4/4Is ،5¿K-5ا�وفيات  )8(
)m(  4/5ا�وفياتsK ،r/55¿،  
)K(  ا�وفياتr/5s8.  
  .¿8/44ا�وفيات  )¿(
)4I(  4ا�وفيات/J85  
 .m/rrَو  m8/8ا�وفيات  )44(
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واÌافظ ز� اoين  ،)5(ه)8sr، وسبط ابن ا«وزي (ت)4(ه)8J5والقاÊ ابن شداد (ت
، وابن العديم صاحب تارxخ حلب )r(، وابن ا�ص|¸)J(ه)8s8ا,نذري (ت

  .)s(ه)888(ت

*  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  r/58rا�وفيات  )4(
 .¿8/5Jا�وفيات  )5(

)J(  4/4ا�وفياتsK ،5/4Jm ،5¿5 ، 

)r(  5/4ا�وفياتmm.  
)s(  8ا�وفيات/r5.  
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  Ëء من قوة شخصيته، وÊر�ه 3 كتابه

 ،k�َ/,حرَي � إثبات أخبار اÞقة واoطئ تلك ا
ُ
ال ت�اد عk قارئ ا�وفيات �

� أن يَُوث�ق 	 معلومة يوردها، وسنمثل �æء  اÌرِص  فقد حرص ابن خل�ن أشد� 
  ا �الختصار:بً لَ طَ  ؛�رxه � اfقل، وÚيل � بعٍض  من

قال � ضبِط »مٍة ال وجود ñا � ®م العرب، وûنما اخ/َعها أَحُد َمْن رام تعجَ� 
ل بفتح ا«يم وا�راء وسكون اfون وضم ادي� � قصة �شهورة: (وا«ََرْ�فُ صاِعٍد ا�غد

  .دون ضبٍط من /عة �م يدعها ، فح  هذه ا��مة ا,خ)4(الفاء و:عدها الم)

ه) واختالفِهم فيه: (أبو الطيب طاهُر بُن 5Imوذكر � Áسِب طاهِر بن اÌسk (ت
اÌسkِ بِن �صعب بِن ُرَزxق بن ماهاَن، ورأيُت � ��ن آخر: ُرَزxق بُن أسعَد بِن 

بِن  وقيل �صعُب بُن طلحةَ  –واهللا أعلم  –رادوxه، و¸ ��ن آخر: أسعُد بُن زاذاَن 
  .)5(ُرَزxْق)

xاِ� ا�لغوي (ت ه)، إْذ َذَكَر شيخه 5smورد � شيخه ابن األث| � تارxخ وفاة ا�ر�
ه) � واقعة ا�زنج ا,شهورة، قال: (وهو غلط، إذ ال خالف بk أهل 58sأنه قتل Æم (

(kسÝة [...] سنة سبع وÄخ أن ا�زنج دخلوا ا�xارÞالعلم با)J(.  

                                                      

 .¿rK/5ا�وفيات  )4(

 .s4m/5ا�وفيات  )5(

)J(  ا�وفياتJ/5K. 
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َطه � ضبِط ا يتهي� ه � ا�سمعاÒ كث|ً ادُ و�م !عله اعتم
�
 �ء، مثال ذ�ك: ب أن ُ"َغل

ينَورِي � Áسب ابن قت§بة (ت �o5اmI ال ا,هملة، وقالoا àينََورِي¥ ب� �oه) فقال: (وا
  .)4(ا�سمعاÒ بفتحها، ول§س بصحيح)

، فقد قال: ه) واo إمام اÌرمrJKkأما � شأن تارxخ وفاة أ� Mمد ا«وx¦ (ت
(وتو¸ � ذي القعدة سنة ثمان وثالثk، كذا قال ا�سمعاÒ � كتاب ا©يل، وقال � 

  .)5(األÁساب � سنة أر:ع وثالثk وأر:عمائة بن§سابور، واهللا أعلم)

ه): JrKوقال � رده � صاحب اoول ا,نقطعة � تر�ة ابن طباطبا ا,Äي (ت
,عز عند قدومه �Äَ َذَكرها � كتاب اoول (وهذه ا�Ìية ال� جرت � مع ا
  ثم بk وجه ا�طأ � ا�Ìية. )J(ا,نقطعة، �كنها تناقض تارxخ ا�وفاة)

و�èِ ا,ذكور هو ا كث|ً وقال � واضع ا�شطرنج: (ورأيت خلقً  ا يعتقدون أن ا�ص¥
ُه بُن داِهٍر اñندي¥  ، واسُم ا,لك ا©ي وضَع ا�شطرنَج، وهو غلٌط، فإن ا©ي وضعه ِصص�

  .)r(ا©ي وضَعُه � ِشْهرام)

و�م يقف عند ا�Þبت � اfقل فقط، بل ¾ن يعمل عقله � تلك األخبار وûن 
ه): (ونقل أصحابنا عن 44sنقلها العدول، قال � تر�ة عطاء بن أ� ر:اح اÞاب� (ت

العجØ [...]  مذهبه أنه ¾ن يرى إباحة وطء ا«واري بإذن أر:ابهن، وح� أبو الفتوح
� كتاب Ðح �ش#ت ا�وسيط وا�وج� [...]: وح� عن عطاء أنه ¾ن يبعث �وارxه 

                                                      

 .J/rrا�وفيات  )4(

 r/54Iَو  J/JII، وانظر � رده عليه أيضا J/rmا�وفيات  )5(

)J(  ا�وفياتJ/K5.  
)r(  ا�وفياتr/Jsm.  
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هذا بعيد، فإنه �و رأى اÌِل�  إb ضيفانه)، ثم علق � هذا فقال: (وا©ي أعتقد أنا أن� 
  .)4()!ل�ن ا,روءة والغ|ة تأ$ ذ�ك، فكيف يظن هذا بمثل ذ�ك ا�سيد اإلمام؟

ما ينقله، أما ا�شعر فقد ¾ن  أوردناه هنا داللة � ت�بته و�رxه � وحسنا ما
  ا ب�تبعه ,عرفة صاحبه عند االختالف، ومن طالع ا�كتاب �م �طئ عينه ذ�ك.غرمً مُ 

  

  

  وختاًما:

ما  معرفةِ  غيةَ بُ  ؛تر�ة ابن خل�ن من كتاب وفيات األعيان، �عتُهافوائت هذه 
العظيم، أرجو أن أºون قد ُوف�قُت � ما جنحُت إ�ه،  لهذا ا�رج س|ةخ# علينا من 

  واهللا تعاb هو ا,وفق، وهو اñادي سيل ا�رشاد.

  

  

                                                      

  ،r/JsKر أيضا ، وانظJ/585ا�وفيات  )4(



 

 

- sJ -

  ا�صادر وا�راجع برنامج

 م.4s/5II5األعالم خ| اoين ا�زر�، دار العلم �لماليk، ب|وت، ط −

 م.KK¿4_هm/4rIKا�داية واfهاية البن كث|، �كتبة ا,عارف، ب|وت، ط −

بغية ا�وÆة � طبقات ا�لغوkx واfحاة �لسيو�، �قيق اoكتور M ùمد عمر، �كتبة  −
 م.4/4r58{_ 5IIsا�ان& بالقاهرة، ط 

حسن ا,حاîة � تارxخ �Ä والقاهرة �لسيو�، �قيق Mمد أبو الفضل إبراهيم، دار  −
 م.8K¿4_ه4/4JKmع§á ا�ا� اÌل¨ وÎÐه، ط_إحياء ا�كتب العر:ية

اoارس � أخبار ا,دارس لعبد القادر العي¦، ع¦ بOPه و�قيقه جعفر اÌس¦،  −
 م. rK¿4_ه4J8mمطبوÆت ا,جمع العل� العرï بد�شق، 

درة اÌجال � أسماء ا�رجال البن القاÊ ا,كناÉ، �قيق Mمد األ�دي أبو اfور،  −
 دار ال/اث، القاهرة. 

بن هانئ اÌك�، �قيق إيفاo فاغ'، ب|وت، ديوان أ� نواس اÌسن  −
 م.5II4_ه5/4r55ط

ذيل �رآة ا�زمان لقطب اoين ا�ون§¦، دراسة و�قيق اoكتور �زة أ�د عباس، هيئة  −
 م. 5IImأبو ظ¨ �لثقافة وال/اث، أبوظ¨، 

روضات ا«نات � أحوال العلماء وا�سادات �لعالمة م|زا Mمد باقر ا,وسوي  −
 Áساري، �كتبة إسماعيليان، طهران. ا�وا

 م.8¿¿4_ه44/4r4rس| أعالم اfبالء �)ه¨، �ؤسسة ا�رسالة ب|وت، ط −

شذرات ا©هب � أخبار من ذهب البن العماد اÌنبØ، �قيق عبد القادر األرناءوط  −
 م.4¿¿4_ه4/4r45وأ�د األرناءوط، دار ابن كث| د�شق، ط

− oاج اÞ ىVمد طبقات ا�شافعية ا�كM مودMلو وÌين ا�سب�، �قيق عبد الفتاح ا
 الطنا(، دار إحياء ا�كتب العر:ية ع§á ا�ا� اØÌ، القاهرة،  

طبقات ا�شافعية البن قاÊ شهبة، اعت
 بتصحيحه وعلق عليه اoكتور اÌافظ عبد  −
 م. ¿m¿4_ه¿¿4/4Jالعليم خان، مطبعة دائرة ا,عارف اإلسالمية، حيدر آباد اøoن، ط
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طبقات ا�شافعية «مال اoين اإلسنوي، �قيق كمال يوسف اÌوت، دار ا�كتب  −
 م. Km¿4_ه4/4rImالعلمية، ب|وت، ط

العV � خV من عV �)ه¨، �قيق صالح اoين ا,نجد، مطبعة حكومة ا�كوxت،  −
 م.  K8¿4الطبعة اéانية �صورة، 

عبد ا,نعم داود واoكتور فيصل ا�سا�ر،  عيون اÞوارxخ البن شاكر ا�كت¨، �قيق نيلة −
 م. Kr¿4مPشورات وزارة اéقافة واإلعالم العراقية، 

فوات ا�وفيات وا©يل عليها البن شاكر ا�كت¨، �قيق إحسان عباس، دار صادر  −
 ب|وت. 

ك� اoرر وجامع الغرر البن أيبك اoواه داري، �قيق ب|ند رات�ه وآخرxن، مطبعة  −
 م.K5¿4_ه4rI5اÌل¨، ع§á ا�ا� 

−  ،Äس§نية بمÌا,طبعة ا ،ù أل� الفدا إسماعيل بن Oأخبار ال � Äا,خت
 ه.4/4J5sط

�رآة ا«نان وعVة ا�قظان � معرفة ما يعتV من حوادث ا�زمان أل� Mمد ا�اف�  −
ا�م¦ ا,�، وضع حواشية خليل ا,نصور، دار ا�كتب العلمية، ب|وت، 

 م.  m¿¿4_ه4/4r4mط

معجم مقيدات ابن خل�ن، لعبد ا�سالم هارون، �كتبة ا�ان& بالقاهرة،  −
 م.Km¿4_ه4/4rImط

ا,نهل ا�صا� وا,ستوô بعد ا�وا� البن تغري بردي، حققه ووضع حواشيه اoكتور Mمد  −
 . M4¿Krمد أمk، اñيئة ا,xÄة العامة �لكتاب، 

هرة البن تغري بردي، طبعة �صورة عن طبعة دار اfجوم ا�زاهرة � �لوك �Ä والقا −
 ا�كتب ا,xÄة، ا,ؤسسة ا,xÄة العامة �لتأ�ف وال/�ة والطباعة والOP، القاهرة. 

ا�وا� با�وفيات �لصفدي، �قيق أ�د األرناءوط وتر� �صط�، دار إحياء ال/اث  −
 م.5III_ه4/4r5Iالعرï ب|وت، ط

  .mK¿�4قيق إحسان عباس، دار صادر ب|وت،  وفيات األعيان البن خل�ن، −
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 M* اoين أبو العز، ا,هندسk. القاهرة ـ �Ä. ،شارع ا,دينة ا,نورة 54العنوان: 

 n ـ ج.م.ع.اKm oا,راسالت الxVدية: ص.ب: 

 s/J/Jm848rI5 - II5I5اñواتف: 

 Jm848rI4- II5I5الفاكس: 

 :Nا,وقع اإل�ك/وwww.malecso.org 

  :íواصل االجتماÞصفحة اwww.facebook.com/IARMSS 

/xتو: www.twitter.com/IARMSS 


